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 OF. UCCI N° 128/2019 

Assunto: Monitoramento Plano de Ação - TCEES 
                                               

                                                                                               Afonso Cláudio, 26 de novembro de 2019. 

Prezados Senhores, 

A Unidade Central de Controle Interno, imbuída em suas atribuições de fiscalização e 

acompanhamento, com vistas ao cumprimento ao Plano de Ação, vem pelo presente reiterar 

os ofícios n° 124 e 125/2019 ao Setor de Tributação e ao Setor de Fiscalização, solicitando o 

envio das informações em dados atualizados, de acordo com reunião do dia 25 de setembro de 

2019 na Sala do Controle Interno, conforme abaixo: 

✓ Número de notificações da dívida ativa entregues até o momento (se possível, quantas 

foram liquidadas, pagas); 

✓ Registros e informações das providências tomadas para encaminhamento para protesto 

dos devedores que já extrapolaram o prazo para pagamento da cobrança administrativa 

realizada; 

✓  O novo cronograma, alterado com o proposto, das localidades dos serviços do 

cadastramento imobiliário; 

✓ Número de unidades cadastradas e unidades recadastradas após iniciado os trabalhos 

pela Comissão. 

✓ Acrescentamos ainda que seja anexado as informações, a cópia da notificação de 

cobrança do ISS bancário, enviada ao Banestes, com comprovante de entrega e o 

andamento do levantamento das apurações do segundo banco a ser notificado. 

Tendo em vista que não obtivemos retorno, convocamos nova reunião, para o dia 02 de 

dezembro de 2019, segunda-feira, às 09:00 h, na sala da Unidade Central de Controle Interno, 

para verificação do andamento e entrega das informações sobre o cumprimento do acordado, 

conforme supracitado. 

Valemo-nos desta oportunidade para reiterar nossos protestos de estima e consideração. 

 

     SIMONI ALTAFIM LOPES TRISTÃO                    MAYARA MOREIRA CAMPOS S. BRANDÃO              
        Controladora Interna Municipal                                   Auditora Pública Interna 
 

JOSÉ VICTOR MASCARELLO PAGOTTO 
Secretário Municipal de Finanças 

 
DA: UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO 

AO: DIRETOR DE TRIBUTOS MUNICIPAIS                                        AO: CHEFE DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO                  

Ilmo. Sr.  Edmon Luiz Serra Reboli                                      Ilmo. Sr. Gilmar Moreira dos Santos 
 
A: PROCURADORA GERAL 

Ilma Dra. Roberta de Vargas Vieira 


